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Terug naar het oude dorpsgevoel
zaterdag 24 november 2012, 03u00

Aan tafel bij het enige cohousingproject in Vlaanderen

Gemiddeld eten de bewoners van Vinderhoute tweemaal per week samen.

Lisa Van Damme

VINDERHOUTE - Voor heel wat politici en belangengroepen is cohousing hét wonen van de toekomst. Toch
is er in Vlaanderen nog maar één project gerealiseerd. Dat duurde zes jaar.

‘Wij zijn geen sekte! Wij delen de bedden niet', lacht een bewoonster ons toe als we de gemeenschappelijke
eetzaal van Cohousing Vinderhoute betreden. Het is een grote ruimte met lange tafels, een professionele
keuken en een speelhoek voor de kinderen. Het is een doordeweekse novemberavond, maar er heerst een
uitgelaten vakantiesfeer als iedereen met zijn bord aanschuift bij de keuken.

‘We zijn met 33 volwassenen en 27 kinderen', zegt Federico Bisschop, boven het rumoer van spelende
kinderen. Naast oprichter van dit project is hij ook bezieler van Cohousing Projects.

Met zes gebouwen, waarin telkens drie woningen zijn ondergebracht, wekt het domein in Vinderhoute, bij
Gent, de indruk van een klein dorp. Verbonden met wandelpaden – de auto blijft achter aan de ingang – zijn
ze gelegen rond een centraal plein, waar ook het gemeenschappelijk paviljoen staat.

‘Cohousing gaat op een spontane manier terug naar het oude dorpsgevoel, waar iedereen nog iedereen kent',
zegt Bisschop.

‘Elk gezin heeft een eigen woning met keuken, badkamer, enkele slaapkamers en een klein tuintje. In het
paviljoen zijn er naast een keuken en eetzaal ook toiletten, een washok, een lounge, een ruimte voor
thuiswerken, twee logeerkamers met eigen badkamer en een muziekkamer.'

Vijf jaar geleden begon Bisschop aan zijn droom. ‘Ik las een boek over cohousing in Denemarken, en was
meteen verkocht. Via infodagen, e-mails en mond-aan-mondreclame gingen we op zoek naar medestanders.'

De samenstelling van de groep ging nog het snelst. ‘Het overleg met de gemeente nam het meest tijd in
beslag', zegt Bisschop.

‘Voor de gemeente was het nieuw. Maar we hebben steeds rekening gehouden met aanmerkingen en we
hebben ook een vergadering georganiseerd om de buurtbewoners te informeren. Er kwam dan ook geen
protest.'
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Die verbondenheid met de buurt vindt Bisschop belangrijk: ‘We willen geen gated community zijn'.

Geen commune

Het project van ‘low impact man' Steven Vromman (zie hiernaast) is hem bekend. ‘Het Luchtkasteel in Doornik
was meer een commune, de bewoners hadden geen eigen keuken en deden veel meer samen. Bij cohousing
is privacy net heel belangrijk.'

‘De gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten zijn een extraatje bovenop je eigen woning. Niets is verplicht.
Je moet ook niet te veel willen . Wij hebben passiefhuizen gebouwd, maar trekken dat duurzame niet in het
extreme. Mogelijke bewoners werden ook niet geselecteerd.'

In Vinderhoute wordt gemiddeld twee keer per week samen gegeten. ‘Dat is vooral erg praktisch', zegt
Bisschop. ‘Na het werk ga je snel iets eten met de kinderen. Daarna ga je weer naar huis en heb je je
gezinsleven terug.'

Voor cohousing kies je in de eerste plaats om sociale redenen, want goedkoper is het niet.

‘Wat je uitspaart door een kleinere woning te bouwen, investeer je in het gemeenschappelijke gebouw en in
de tuin', zegt Bisschop. ‘Maar je bespaart wel op zaken als kinderopvang en tuinmateriaal. We organiseren
ook autodelen.'

Inmiddels wonen de 18 gezinnen al een jaar samen. ‘Het overtreft al mijn verwachtingen. Mij krijg je hier met
geen stokken meer weg', zegt Paul De Cannière.

Hij leerde Bisschop kennen op een van zijn infodagen. ‘Ik had geen zin om in een straat te gaan wonen waar
je de buren niet kent. En ik wou dat mijn kinderen buiten konden spelen in een autoluwe omgeving.'

Joachim Heyvaert


